
Foaia de parcurs privind implementarea Eurocodurilor

22



Acest document a fost elaborat cu suportul Agenției Cehe pentru 
Dezvoltare și a Oficiului Ceh pentru Standarde, Metrologie și Testare în 

cadrul proiectului „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova”



CUPRINS
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

5

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Introducere..............................................................................................................................
Prezentarea generală a Eurocodurilor.......................................................................
Scurt istoric.......................................................................................................................................................
Obiectivele și beneficiile Eurocodurilor...................................................................................... 
Structura Eurocodurilor...........................................................................................................................
Anexele naționale........................................................................................................................................ 

Starea actuală a sistemului național de documente normative în 
construcții................................................................................................................................. 

Obiectivele Foii de parcurs..............................................................................................

Implementarea Eurocodurilor........................................................................................
Aspecte generale.........................................................................................................................................
Procesul de tranziție la Eurocoduri................................................................................................ 
Standarde și documente normative conflictuale în construcții...............................
Informații complementare noncontradictorii (NCCI)........................................................
Necesitățile diferitor grupuri de utilizatori................................................................................ 
Proiectanți și funcționari publici........................................................................................................
Mediul academic și prestatori de servicii de instruire...................................................... 
Dezvoltatori de softuri..............................................................................................................................
Utilizatori fără competențe tehnice...............................................................................................
Standarde aferente Eurocodurilor (standarde de execuție și de produs).......
Generalități........................................................................................................................................................
Standarde de execuție............................................................................................................................
Standarde de produs................................................................................................................................
Documente normative naționale pentru structuri specifice care nu sunt 
acoperite de Eurocoduri........................................................................................................................
Cerințe legislative........................................................................................................................................
Aplicarea Eurocodurilor la structurile existente................................................................... 
Probleme specifice–costuri și termene de construcție.................................................
Instruirea personalului..............................................................................................................................

Monitorizare și evaluare....................................................................................................

Plan de acțiuni privind dezvoltarea (finalizarea) implementării și 
mentenanța Eurocodurilor...............................................................................................
Recomandări privind instruirea personalului pe diferite categorii..............

Bibliografie..............................................................................................................................

2
3
3
3
4
6

6

9

9
9
9

10
11
12
12
12
13
14
14
14
15
15

16
16
17
17
19

20

21
25

28



Foaia de parcurs privind dezvoltarea procesului de 
implementare a Eurocodurilor

Introducere

Transformările majore care au avut loc în ultimele decenii 
(proclamarea independenței Republicii Moldova şi schimbarea 
tipului sistemului economic; dezvoltarea şi aplicarea pe plan 
mondial a Noii Abordări privind reglementarea tehnică a 
construcțiilor şi trecerea la standardizarea voluntară; progresul 
tehnologic accelerat în construcţii etc.) au determinat depășirea 
morală a circa 2000 de documente normative în construcții și a 
peste 1100 standarde naționale (GOST), elaborate pe timpurile 
fostei U.R.S.S. şi aplicate până în prezent în Republica Moldova, 
precum şi apariția unor disfuncţionalităţi în sistemul național de 
documente normative în construcții. 

Nivelul de dezvoltare tehnică a construcțiilor în țările europene 
şi politica privind integrarea europeană promovată de Republica 
Moldova determină vectorul principal de dezvoltare a sectorului 
construcțiilor – armonizarea legislației şi normativelor naționale cu 
legislația şi standardele europene. 

Implementarea legislației şi a standardelor europene în Republica 
Moldova necesită o transformare esențială a sistemului naţional 
de documente normative în construcţii. Această transformare se 
referă atât la cadrul legal şi instituțional, cât şi la conceptele şi 
principiile de standardizare tehnică în construcții. 

Prezenta Foaie de parcurs reflectă contextul dezvoltării procesului 
de implementare a Eurocodurilor și identifică provocările specifice 
pe care le vor confrunta autoritățile publice și mediul de afaceri din 
Republica Moldova ca rezultat al schimbărilor majore ce urmează 
să aibă loc.  

Foaia de parcurs are drept scop ghidarea părților interesate în 
ceea ce privește gestionarea cu succes a procesului de tranziție 
de la practicile de proiectare existente spre practicile impuse de 
noile standarde – Eurocoduri.

Acest document cuprinde obiectivele și acțiunile recomandate 
autorităților competente pentru implementarea Eurocodurilor.  

Implementarea Eurocodurilor va avea impact asupra modului de 
proiectare a structurilor. Aceasta, la rândul său, va influența modul 
de achiziție a lucrărilor, de control tehnic al executării lucrărilor, 
de gestionare a proiectării și execuției de structuri. Toate aceste 
aspecte sunt tratate în prezenta Foaie de parcurs, fiind prezentate 
și recomandările corespunzătoare. 
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1. Prezentarea generală a
Eurocodurilor

1.1. Scurt istoric

În 1975, Comisia Comunităţilor Europene a decis 
demararea, în baza articolului 95 al Tratatului de 
înființare a Uniunii Europene, a unui program de acţiuni 
în domeniul construcţiilor. Obiectivul programului 
era eliminarea barierelor tehnice în schimburile 
comerciale şi armonizarea standardelor (specificațiilor 
tehnice). 

În cadrul acestui program de acţiuni, Comisia 
Europeană a decis inițierea elaborării unui ansamblu 
de reguli tehnice armonizate pentru proiectarea 
construcţiilor. Inițial, aceste reguli au fost aplicate în 
statele membre ale Uniunii Europene ca o alternativă 
la reglementările naţionale în vigoare, care urmau să 
fie substituite ulterior. 

Timp de cincisprezece ani, Comisia Europeană 
a coordonat, cu ajutorul unui Comitet Director, 
alcătuit din reprezentanţii statelor membre ale 
Uniunii Europene, elaborarea Eurocodurilor, fapt ce 
a condiționat apariţia primei generaţii de Eurocoduri 
(standarde europene pentru proiectarea structurilor) 
în anii ‘80.

Începând cu anul 1985, Tratatul de înfiinţare a Uniunii 
Europene a fost modificat şi completat printr-o 
serie de decizii ale Consiliului UE în vederea creării 
Pieţei Unice Europene sau Pieţei comune. Astfel, 
s-au pus bazele iniţierii procesului de armonizare la 
nivel comunitar a regulilor şi standardelor tehnice 
ca premisă a eliminării barierelor existente în cadrul 
liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor. 

În 1989, Comisia Europeană şi statele membre 
ale Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb (în continuare – EFTA) au decis, pe 
baza unui acord între Comisia Europeană şi Comitetul 
European de Standardizare (CEN), să transfere la CEN, 
printr-o serie de mandate, pregătirea şi publicarea 
Eurocodurilor, cu scopul de a le atribui în viitor statutul 
de standard european (EN). 

Piaţa comună din cadrul Uniunii Europene a apărut 
oficial în 1993, prilej cu care armonizarea reglementărilor 
existente în ţările membre şi transformarea lor în 
standarde europene a devenit o actualitate stringentă. 
Piaţa construcţiilor, ca element al pieţei Uniunii 
Europene, unde concurenţa se manifestă liber, are 

o pondere şi importanţă semnificativă în dezvoltarea
sistemului de reglementări în construcţii și buna 
desfășurarea a activităților în acest sector. 

În acest mod, se stabileşte, de facto, o legătură 
între Eurocoduri şi legislația europeană în domeniul 
produselor de construcții, lucrărilor publice, serviciilor 
de furnizare și al achizițiilor publice.

1.2. Obiectivele și beneficiile Eurocodurilor

Eurocodurile sunt instrumente europene recomandate 
pentru proiectarea structurală a lucrărilor și a părților 
acestora, pentru a facilita schimbul de servicii de 
construcții (lucrări de construcții și servicii de inginerie 
aferente) și pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne.
Statele membre ale Uniunii Europene şi ale EFTA 
recunosc că Eurocodurile constituie standarde de 
referinţă și sunt utilizate ca: 

— mijloace de demonstrare a conformității 
construcțiilor şi lucrărilor inginereşti cu cerinţele 
fundamentale din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 
martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate 
privind comercializarea produselor pentru construcţii, 
transpus parțial pe teritoriul Republicii Moldova prin 
Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind 
aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele 
minime pentru comercializarea produselor pentru 
construcţii. 

— o bază pentru specificarea contractelor pentru 
executarea lucrărilor de construcție și cele aferente 
serviciilor în domeniul lucrărilor publice (referitoare 
la Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
publice, transpusă pe teritoriul Republicii Moldova prin 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice); 
— specificaţii tehnice armonizate pentru produsele 
de construcţii (standarde europene (EN) şi Agremente 
Tehnice Europene (ETA)). 

În consecinţă, aspectele tehnice care rezultă din 
lucrările de elaborare a Eurocodurilor trebuie să fie 
luate în considerare într-o manieră adecvată de către 
Comitetele Tehnice CEN şi/sau de către grupurile 
de lucru ale Organizației Europene pentru Evaluările 
Tehnice (EOTA – European Organisation for Technical 
Assessment), care elaborează standarde de produs, în 
vederea atingerii compatibilității complete a acestor 
specificaţii tehnice cu Eurocodurile. 
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Standardele Eurocoduri furnizează reguli comune de proiectare pentru calculul 
structurilor şi a elementelor componente. Pentru elementele constructive complexe 
sau inovatoare, care nu sunt acoperite de Eurocoduri, proiectantul apelează la experți 
pentru considerații adiționale. 

Beneficiile și oportunitățile Eurocodurilor sunt următoarele:

- furnizarea criteriilor și metodelor de proiectare comune pentru a îndeplini cerințele 
specificate pentru rezistență mecanică, stabilitate și rezistență la foc, inclusiv aspecte 
de durabilitate și economie;
— oferirea unei înțelegeri comune cu privire la proiectarea structurilor între proprietari, 
operatori și utilizatori, proiectanți, antreprenori și producătorii de produse pentru 
construcții;
— facilitarea schimbului de servicii în construcții;
— facilitarea comercializării și utilizării componentelor structurale și a truselor;
— facilitarea comercializării și utilizarea materialelor și produselor componente, ale 
căror proprietăți intră în calcule de proiectare;
— asigurarea unei baze comune pentru cercetare și dezvoltare în sectorul 
construcțiilor;
— pregătirea de instrumente și programe software comune;
— creșterea competitivității firmelor europene de construcții civile, antreprenori, 
proiectanți și producători de produse în activitățile lor la nivel mondial.

1.3. Structura Eurocodurilor

Eurocodurile pentru proiectarea structurilor cuprind următoarele standarde, 

alcătuite fiecare din mai multe părţi: 

1) EN 1990 Eurocod 0: Bazele proiectării structurilor;
2) EN 1991 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor;
3) EN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton;
4) EN 1993 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel;
5) EN 1994 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton;
6) EN 1995 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn;
7) EN 1996 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie;
8) EN 1997 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică;
9) EN 1998 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur;
10) EN 1999 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.
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EN 1990 
Bazele proiectării structurilor

EN 1991 
Acțiuni asupra structurilor

EN 1997 
Proiectare geotehnică

EN 1998 
Proiectare seismică

Proiectare și detalii de execuție

EN 1992 EN 1993 EN 1994

EN 1995 EN 1996 EN 1999

Figura 1 – Legăturile între Eurocoduri

Cele zece Eurocoduri sunt divizate în 59 de părți, fiecare conținând prevederi specifice privind proiectarea grupurilor 
particulare de structuri, precum sunt: clădirile, podurile, turnurile, macaralele, catargurile, rezervoarele și silozurile. 

Sistemul de numerotare stabilit ajută la navigarea prin partea sau secțiunea respectivă a fiecărui Eurocod. De 
exemplu, pentru proiectarea podurilor prevederile specifice relevante pot fi găsite în „Partea a 2-a” a Eurocodului 
respectiv, care este utilizat în comun cu regulile generale stabilite în „Partea 1-1” a aceluiași Eurocod. Alt exemplu 
ar fi: cerințele privind proiectarea rezistenței la foc sunt stabilite în „Partea 1-2” a Eurocodului respectiv (a se vedea 
Figura 2). 

Partea 1-1

Reguli 
generale și 

reguli pentru 
clădiri

Partea 1-2

Proiectarea 
rezistenței la 

foc

Partea 2

Poduri

Partea 3

Prevederi 
specifice

Figura 2 - Organizarea Eurocodurilor pentru proiectarea structurilor (cu excepția Eurocodurilor 
„orizontale” – EN 1990, EN 1998)
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1.4. Anexe naționale 

Eurocodurile stabilesc că principiile ce țin de securitate 
rămân prerogativa statelor membre ale Uniunii 
Europene. Astfel, Eurocodurile lasă flexibili anumiți 
parametri care se referă la securitate, fiind stabiliți 
la nivel național prin decizia autorităților naționale, 
deoarece anumite condiții, precum încărcarea dată de 
zăpadă, viteza vântului, acțiuni seismice și variațiile de 
temperatură etc. sunt specifice poziției geografice a 
fiecărui stat membru al Uniunii Europene. 

Acești parametri sunt definiți ca Parametri determinați 
la nivel național (NDP) și sunt publicați de fiecare 
stat membru în anexele naționale la fiecare parte 
a Eurocodurilor. Atunci când Eurocodurile permit 
ca pentru anumiți parametri decizia să fie luată la 
nivel național, în Eurocoduri, de regulă, sunt indicate 
valorile recomandate. Fiecare stat membru poate 
accepta valorile recomandate sau stabili valori 
alternative în anexele naționale. Anexele naționale nu 

pot modifica prevederile Eurocodurilor, cu excepția 
acelor parametri, pentru care se permite adoptarea 
deciziei la nivel național. 

Anexa națională poate conține: 

— valorile sau clasele, atunci când alternativele sunt 
stabilite în Eurocoduri; 
— valorile care trebuie utilizate, atunci când doar un 
simbol pentru acestea este indicat în Eurocoduri; 
— datele specifice țării (geografice, climatice etc.), de 
exemplu: harta stratului de zăpadă; 
— procedura care trebuie utilizată atunci când 
Eurocodurile oferă proceduri alternative; 
— deciziile privind aplicarea anexelor informative din 
Eurocoduri; 
— referințele la informații complementare 
noncontradictorii (NCCI – Non-contradictory 
Complementary Information). 

2. Starea actuală a sistemului
național de documente normative în 
construcții

Actualmente, sistemul de documente normative în 
construcţii (SDNC) al Republicii Moldova constă din 
5163 (a se vedea Figura 3) . 

1096 de documentele normative în construcţii sunt 
normative ale fostelor U.R.S.S. şi R.S.S.M., adoptate 
până la 1992, a căror aplicare pe teritoriul Republicii 
Moldova a fost permisă prin scrisoarea Ministerului 
Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova nr. 
03-05/340 din 01.04.1993 „Referitor la funcţionarea 
normativelor în construcţii pe teritoriul Republicii 
Moldova».

Prin această scrisoare s-a autorizat aplicarea documentelor normative ale fostelor U.R.S.S. şi R.S.S.M., până la 
anularea sau precizarea lor. 

3740 de documente normative în construcții sunt standarde moldovenești, standarde europene, internaționale, 
interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde moldovenești de către organismul național de 
standardizare din Republica Moldova.

   Informația prezentată în Figura 3 a fost preluată din Catalogul documentelor normative în construcții 2019, Ediția 1 (http://www.ednc.
gov.md/normative_in_constructii/catalogul_normativelor#breadcrumbs). 

1
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De la proclamarea independenţei Republicii Moldova, dezvoltarea SDNC a evoluat în mod diferit. 

Între 2010-2014, dezvoltarea SDNC s-a bazat, în primul rând, pe elaborarea documentelor normative naţionale, prin 
adoptarea documentelor normative în construcţii interstatale  sau ale Federaţiei Ruse, Belarusei, Ucrainei (în Figura 
4 este reflectată dinamica elaborării documentelor normative în construcţii în anii 2015-2018). 

Această modalitate de dezvoltare a SDNC a fost determinată de următorii factori: 

— similaritatea sistemelor de documente normative în construcţii, determinată de o bază normativă istorică comună 
(documente normative ale fostei U.R.S.S.); 
— accesibilitatea documentelor normative ale Federaţiei Ruse, Belarusei, Ucrainei (existenţa relaţiilor de colaborare 
şi acordurilor cu aceste ţări care permit adoptarea documentelor normative ale acestora în calitate de naţionale; 
simplitatea relativă de utilizare şi înţelegere a normativelor acestor ţări, deoarece ele există în limba rusă); 
— posibilităţile reduse de accesare și de aplicare a standardelor europene şi internaţionale în domeniul construcţiilor. 

     Informația prezentată în Figua 3 reflectă situația din anii 2015-2018.
     Documente normative în construcții interstatale sunt elaborate de către Comisia Interstatală tehnico-ştiinţifică de normare tehnică, 
standardizare şi evaluare a conformităţii în construcţii pe lângă Consiliul Interguvernamental de colaborare în domeniul construcţiilor al 
ţărilor membre CSI din care face parte și Republica Moldova. Mai multe detalii pot fi găsite aici: www.sovetstroy-sng.ru.

1
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Figura 3 – Structura documentelor normative în construcții în vigoare în Republica Moldova
2

2
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Între 2015-2018, dezvoltarea SDNC s-a bazat, în primul rând, pe:

— revizuirea și adoptarea documentelor normative naționale (NCM, CP) – 152 de documente normative aprobate;
— anularea documentelor normative adoptate până în 1992 cu caracter obligatoriu și cu caracter informativ (NCM, 
CP, ВСН, РСН, СН, altele) – 242 de documente normative anulate;
— adoptarea standardelor europene, internaționale, interstatale și ale altor țări – 2584 de standarde adoptate.

Figura 4 reprezintă dinamica elaborării documentelor normative în construcţii în perioada anilor 2015 – 2018.4 

Legendă: 

1. NCM – normativ în construcții moldovenesc;
2. CP – cod de bună practică;
3. SM – standard moldovenesc;
4. SM EN – standard moldovenesc care adoptă standard european;
5. SM ISO – standard moldovenesc care adoptă standard internațional;
6. GOST - standard interstatal.

Figura 4 – Dinamica dezvoltării sistemului de documente normative în construcții în perioada 2015-2018

8

    Informația prezentată în Figura 4, pentru documentele normative în construcții NCM și CP, a fost preluată din Catalogul documentelor 
normative în construcții 2019, Ediția 1, rubrica din tabel „Aprobat” (http://www.ednc.gov.md/normative_in_constructii/catalogul_
normativelor#breadcrumbs), iar pentru standardele SM, SM EN, SM ISO și GOST - din baza de date www.estandard.md.
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3. Obiectivele Foii de parcurs

Procesul de implementare a Eurocodurilor este unul complex, implică schimbări majore în filosofia și metodele 
de proiectare a structurilor, în procesele ce țin de executarea lucrărilor, efectuarea controlului calității etc. Toate 
aceste aspecte trebuie tratate în mod complex, conform unor obiective clare și acțiuni bine planificate și organizate. 

Obiectivul general al prezentei Foi de parcurs este următorul: Implementarea efectivă, în termen rezonabil și cu 
costuri optime, a Eurocodurilor în Republica Moldova. 

Obiectivele specifice  ale prezentei Foi de parcurs sunt următoarele: 

— implementarea către 2020 a Eurocodurilor; 
— implementarea către 2020 a tuturor standardelor de produs aferente Eurocodurilor; 
— implementarea către 2020 a tuturor standardelor de execuție aferente Eurocodurilor; 
— revizuirea către 2020 a tuturor standardelor și documentelor normative în construcții naționale care conțin 
cerințe ce nu sunt acoperite de Eurocoduri (pentru structuri specifice), cu republicarea acestor cerințe sub forma 
standardelor naționale noi; 
— înlocuirea sau anularea către 2020 a tuturor standardelor și documentelor normative în construcții naționale care 
sunt conflictuale cu Eurocodurile. 

4. Implementarea Eurocodurilor

4.1. Aspecte generale

4.1.1. Procesul de tranziție la Eurocoduri

În general, conform recomandărilor Comisiei Europene, procesul de tranziție la Eurocoduri constă din următoarele 
etape: 

1. Perioada de traducere
2. Perioada de calibrare la nivel național
3. Perioada de coexistență

În perioada de traducere se efectuează traducerea Eurocodurilor publicate de CEN, iar în perioada de calibrare la 
nivel național se determină parametrii determinați la nivel național (NDP), se elaborează anexele naționale. Aceste 

două etape pot fi comasate. 

Din 59 de părți ale Eurocodurilor, 58 au fost publicate în versiunea în limba română, 1 parte este disponibilă în 
versiunea în limba engleză. Anexele naționale, care conțin parametrii determinați la nivel național, au fost elaborate 
pentru 33 de părți ale Eurocodurilor. 9 Anexe naționale sunt în curs de elaborare și pentru 17 Anexe naționale 

urmează să fie stabiliți parametrii determinați la nivel național.

9

    Obiectivele specifice stabilite în prezenta Foie de parcurs sunt corelate cu obiectivele specifice stabilite în Planul de acțiuni privind 
armonizarea reglementărilor tehnice și a standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și standardele europene 
pentru anii 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a 
standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene.
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Publicarea anexelor naționale constituie începutul 
perioadei de coexistență, pe parcursul căreia atât 
standardele și normativele în construcții naționale, 
cât și Eurocodurile pot fi aplicate, alegerea privind 
aplicarea lor aparținând clientului. Pentru statele 
membre ale Uniunii Europene, această perioadă 
poate dura până la 3 ani6 , după expirarea căreia toate 
standardele și documentele naționale normative în 
construcții naționale conflictuale cu Eurocodurile 
trebuie să fie anulate. 

10

     GUIDANCE PAPER L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (https://
eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/gpl.pdf).

6

Pentru Republica Moldova, perioada de coexistență 
pe parcursul căreia atât standardele și normativele 
în construcții naționale, cât și Eurocodurile pot fi 
aplicate, trebuie corelată cu angajamentele ce rezultă 
din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și 
ulterioarele acorduri cu aceasta.

Schematic procesul de implementare a Eurocodurilor 
este prezentat în Figura 5

Figura 5 – Schema procesului de implementare a Eurocodurilor

4.1.2. Standarde și documente normative conflictuale în construcții

La sfârșitul perioadei de coexistență este necesar de anulat acele standarde și normative în construcții naționale, 
al căror domeniul de aplicare este același cu cel al Eurocodurilor (aceste standarde și normative în construcții 
sunt definite ca standarde sau normative în construcții „conflictuale”). Cu toate acestea, domeniul de aplicare al 
Eurocodurilor nu corespunde întocmai standardelor și normativelor în construcții naționale. Gradul de suprapunere 
variază de la substituirea doar a unor prevederi la substituirea integrală a standardelor și normativelor în construcții 
naționale cu Eurocoduri.  
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Pentru fiecare standard și normativ în construcții 
național, pasibil de anulare, trebuie luată decizia 
privind menținerea în aplicare pe teritoriul Republicii 
Moldova a acelor prevederi, care nu se suprapun cu 
prevederile Eurocodurilor. Aceste prevederi pot fi 
reeditate sub forma unor noi standarde (normative 
în construcții) sau integrate în alte documente (de 
exemplu, în coduri practice în construcții, ghiduri, 
recomandări etc.).

Aceste documente trebuie să fie valabile la momentul 
publicării Eurocodurilor și anexelor naționale la 
acestea, sau puse în aplicare cât de curând posibil 
după publicarea lor. 

În utlimii ani au fost realizate activități și utilizate deja 
niște resurse pentru elaborarea celor 33 de anexe 
naționale, dar încă mai sunt necesare resurse pentru:
1. identificarea prevederilor din standardele și
normativele în construcții naționale, care pot fi 
conflictuale cu Eurocodurile;
2. revizuirea documentelor normative în construcții
existente pentru a decide menținerea în vigoare, 
anularea sau republicarea acestuia, după caz.

Este permis ca Anexa națională la fiecare Eurocod 
să conțină referințe la Informațiile complementare 
noncontradictorii (NCCI), care vor ajuta proiectanții din 
Republica Moldova să aplice Eurocodurile. Prevederile 
din standardele și normativele în construcții, care vor 
fi anulate, ulterior, pot fi utilizate ca NCCI, la care se 
vor face referințe în Eurocoduri. 

Concomitent cu finalizarea elaborării anexelor 
naționale, trebuie luată decizia privind integrarea 
NCCI în textul acestora. Graficele calendaristice 
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atât pentru anularea standardelor și normativelor 
în construcții în vigoare, cât și pentru republicarea 
prevederilor menținute în vigoare ale acestora trebuie 
să fie elaborate astfel, încât referințele relevante să fie 
incluse în anexele naționale. Este de notat, că poate fi 
necesar ca anexele naționale să fie revizuite pentru a 
include referințele la NCCI atunci când standardele și 
normativele în construcții naționale vor fi anulate. 

4.1.3. Informații complementare noncontradictorii 
(NCCI)

Anexele naționale pot include referințe la o varietate 
largă de NCCI, care provin din alte surse decât 
standarde (de exemplu: coduri practice în construcții). 
Elaborarea Anexelor naționale va determina 
necesitatea revizuirii acestor documente pentru a le 
corela cu Eurocodurile, precum și stabilirea termenului 
în care această revizuire va fi efectuată. 

NCCI pot conține: 

— informații privind deciziile luate în privința 
Parametrilor determinați la nivel național (NDP) din 
anexele naționale; 
— recomandări privind unele aspecte nereglementate 
de Eurocoduri; 
— explicații și recomandări privind aplicarea unor 
prevederi din Eurocoduri; 
— informații din standardele și normativele în 
construcții menținute în vigoare după anularea 
acestora, care nu sunt conflictuale cu Eurocodurile; 
— alte informații care nu sunt contradictorii cu 
Eurocodurile. 
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4.2. Necesitățile diferitor grupuri de 
utilizatori

4.2.1. Proiectanți și funcționari publici

În scopul pregătirii pentru tranziția la Eurocoduri, 
proiectanții vor avea nevoie de acces la un program 
care ar specifica următoarele termene: 

— de publicare a Eurocodurilor; 
— de publicare a anexelor naționale; 
— de publicare a Ghidurilor privind proiectarea 
conform Eurocodurilor; 
— de anulare a standardelor și normativelor în 
construcții conflictuale cu Eurocodurile.  

Deoarece este inevitabil ca unele din aceste termene 
să fie modificate, este necesar ca acest program să fie 
revizuit în mod regulat. Proiectanții, de asemenea, vor 
avea nevoie de materiale de recomandare provizorii 
cu exemple de calcul, soft-ul necesar și instruirile 
efective. Concomitent, va fi esențială existența unui 
punct de informare (helpdesk) prin care va fi acordată 
asistența privind interpretarea Eurocodurilor sau 
privind alte dificultăți ce țin de aplicarea Eurocodurilor. 

Pentru acei proiectanți care prestează servicii clienților 
din afara Republicii Moldova, este recomandat ca să 
fie disponibile anexele naționale și alte NCCI relevante 
ale acelor state, din care provin clienții. 

Vor fi necesare investiții considerabile pentru 
procurarea Eurocodurilor, a recomandărilor privind 
aplicarea acestora, precum și pentru instruirea 
specialiștilor. 

Structura estimativă a costurilor privind 
implementarea Eurocodurilor de câtre proiectanți 
este următoarea: 

— costul procurării întregului set de Eurocoduri; 
— costul procurării documentelor de suport 
(recomandări, ghiduri, coduri practice în construcții, 
manuale etc.); 
— costul soft-ului necesar pentru calculul structurilor 
(procurarea sau actualizarea acestuia); 
— costul instruirii proiectanților în cadrul cursurilor/
seminarelor; 
— costul familiarizării cu Eurocodurile în cadrul 
organizației (timpul efectiv consumat pentru aceasta); 
— costul ajustării la Eurocoduri a documentelor interne 
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ale organizației de proiectare (specificații tehnice etc., 
timpul efectiv consumat pentru aceasta); 
— costul scăderii productivității proiectanților în primul 
an după implementarea Eurocodurilor. 
Proiectanții care vor evita aplicarea Eurocodurilor până 
nu vor înțelege avantajele competitive ale acestora 
vor fi impuși de clienții săi să facă aceasta, deoarece 
efectiv nu va exista nicio altă alternativă, din cauza că 
standardele și normativele în construcții conflictuale 
vor fi anulate și referințele la acestea vor fi retrase din 
toate actele normative relevante.

4.2.2. Mediul academic și prestatori de servicii de 
instruire

Mediul academic va avea nevoie de: 

— suporturi de curs pentru a minimiza eforturile 
profesorilor privind actualizarea materialelor didactice 
actuale; 
— acces la o versiune concisă a Eurocodurilor – 
extrasele relevante din Eurocoduri; 
— manuale la Eurocoduri; 
— materialele de suport la Eurocodurile care vor 
explica principiile ce stau la baza metodelor de 
proiectare; 
— soft specializat pentru instruirea practică a 
studenților. 

Adițional la ghidurile menționate anterior, cei care vor 
fi antrenați în predarea disciplinelor privind proiectarea 
conform Eurocodurilor (atât din cadrul universităților, 
cât și din cadrul cursurilor de perfecționare) vor trebui 
să fie și ei instruiți. Numărul persoanelor în Republica 
Moldova care la moment dețin calificarea necesară 
pentru a efectua aceste instruiri este limitat la câțiva 
specialiști pentru fiecare Eurocod, care vor fi antrenați 
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4.2.3. Dezvoltatori de soft-uri

Experiența demonstrează că atunci când prevederile 
Eurocodurilor și a ghidurilor de proiectare se 
implementează în soft-uri, multe concretizări și 
interpretări, omisiuni și chiar greșeli din aceste 
documente necesită rezolvare. Existența unui 
mecanism eficient de soluționare a acestor probleme 
este important din punctul de vedere al termenelor, 
consistenței și securității. 

Specificația tehnică calitativă privind elaborarea/
ajustarea soft-urilor poate fi întocmită doar atunci 
când Eurocodurile, anexele naționale și NCCI sunt 
aprobate și accesibile, iar toate problemele ce țin 
de interpretarea acestora au fost soluționate. Pentru 
dezvoltatorii de soft-uri întocmirea specificației tehnice 
constituie cca 30% din tot procesul de dezvoltare a 
softului. Așadar, după ce informațiile corecte devin 
disponibile și sunt încorporate în specificație tehnică, 
mai rămân celelalte 70% de muncă pentru dezvoltarea 
soft-ului. 

Din punctul de vedere al utilizatorului soft-ului, 
publicarea la timp a exemplelor comparative și/sau a 
exemplelor de lucru va acorda utilizatorilor încredere 
în funcționarea corectă a soft-ului. Proiectanții, de 
regulă, consumă multe resurse (timp și bani) pentru a 
învăța să lucreze cu Eurocodurile și, așadar, publicarea 
unor asemenea exemple ar diminua costurile 
adiționale pentru asimilarea de către proiectanți a 
unui soft absolut nou. 

Un soft de calcul structural și detaliere a fost dezvoltat 
și se folosește în prezent de către Universitatea 
Tehnică a Moldovei pentru proiectarea elementelor 
din beton armat și structurilor metalice supuse forțelor 
orizontale și verticale. Acest soft poate fi folosit pentru 
proiectarea caselor de locuit, clădirilor etajate și 
lucrărilor civile, precum și pentru zidărie, metal, lemn 
sau aluminiu.

Acest soft este utilizat pentru proiectarea halelor 
industriale sau a altor tipuri de structuri din bare 
și a fost dezvoltat pentru efectuarea calculelor 
structurale în 3 dimensiuni: din bare executate din oțel, 
lemn, aluminiu, beton sau orice alt material, inclusiv 
fundații: continue, izolate, cu grinzi de fundare și piloți 
forați. Dacă structura este formată din elemente de 
tip bară din lemn, oțel sau aluminiu, programul le 
poate reproiecta, astfel încât să obținem optimizarea 
maximă a structurii proiectate.
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4.2.4. Utilizatori fără competențe tehnice

Va fi necesar de elaborat diferite recomandări privind procesul și efectele tranziției la Eurocoduri în scopul instruirii 
proiectanților și a altor specialiști, ca aceștia să fie capabili să explice tranziția utilizatorilor fără competențe tehnice, 
ca, de exemplu: clienți, asiguratori, agenți imobiliari etc. Suplimentar, va fi necesar de elaborat un ghid la Eurocodul 
EN 1990, prin care să fie explicată filosofia și bazele Eurocodurilor într-un limbaj simplu, accesibil clienților, în 
scopul familiarizării acestora cu cerințele Eurocodurilor în materia securității. 

4.3. Standarde aferente Eurocodurilor (standarde de execuție și de produs)

4.3.1. Generalități

Sistemul european de standardizare aferent sectorului construcțiilor este un sistem complet de standarde de 
proiectare, care cuprinde Eurocodurile, împreună cu standardele de materiale și de produs, precum și standarde 
de execuție și de testare (a se vedea figura 6). Astfel, pentru proiectarea și construcția clădirilor și a altor lucrări 
de construcții civile, Eurocodurile sunt destinate pentru a fi utilizate în combinație cu standardele de execuție, 
materiale, produse și teste. Acest set de standarde acoperă toate aspectele construcției, și anume: regulile de 
proiectare, proprietățile materialelor, executarea structurilor și a lucrărilor speciale, specificațiile pentru produsele 
de construcție, precum și controlul calității.
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Figura 6 – Familia standardelor europene pentru domeniul de construcții
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4.3.2. Standarde de execuție 

Implementarea practică a Eurocodurilor depinde 
de standardele europene de execuție. Standardele 
de execuție conțin reguli privind calitatea lucrărilor 
pentru o diversitate largă de materiale. Unele dintre 
standardele europene de execuție sunt: 

— SM EN 1090 (standard pe părți) Execuţia structurilor 
de oţel şi structurilor de aluminiu; 
— SM SR EN 13670 Execuţia structurilor de beton; 
— SM EN 1536 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. 
Piloţi foraţi; 
— SM EN 1537 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. 
Ancoraje în teren. 

Standardele de execuție sunt, în general, menționate 
în Secțiunea 1 a părții relevante a Eurocodului.

 Eurocodurile au fost elaborate ținând cont de faptul că 
executarea structurilor să fie efectuată în conformitate 
cu standardele de execuție menționate în textul 
acestora. Aplicarea standardului de execuție corect 
condiționează nivelul corespunzător de siguranță la 
proiectare în conformitate cu Eurocodurile. 

4.3.3 Standarde de produs

Adițional la standardele pentru proiectarea și 
executarea structurilor, există un complex de 
standarde europene armonizate (EN) pentru 
produsele de construcție, adoptate în conformitate cu 
Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
condiţii armonizate privind comercializarea produselor 
pentru construcţii. Exemple de standarde de produse 
sunt următoarele: 

— SM EN 206-1 Beton. Partea 1: Specificaţie, 
performanţă, producţie şi conformitate; 
— SM EN 13369 Reguli comune pentru produse 
prefabricate de beton; 
— SM SR EN 10080 Oţeluri pentru armarea betonului. 
Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi.

Eurocodurile sunt elaborate, ținând cont de faptul 
că produsele de construcție utilizate pentru execuția 
structurilor vor fi în corespundere cu aceste standarde 
europene. 

Eurocodurile nu se aplică separat, ci cumulativ cu 
standardele europene pentru execuția lucrărilor, 
pentru produsele de construcții și pentru metodele de 
încercări. Problemele ce țin de implementarea acestor 
standarde sunt similare cu cele ce țin de implementarea 
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Eurocodurilor și se recomandă să fie întreprinse acțiuni 
similare pentru facilitarea implementării acestor 
standarde în Republica Moldova. 

Adoptarea și publicarea standardelor europene pentru 
produse de construcții și anularea în consecintă a 
standardelor naționale conflictuale va determina 
în continuare revizuirea și republicarea unui număr 
de standarde și documente normative în construcții 
existente.

Cu toate că volumul de lucru pentru realizarea acestei 
sarcini este destul de mare, în anumite domenii este 
necesară o politică coerentă care să vizeze toate 
standardele naționale existente. Lucrările necesare nu 
trebuie subestimate. Nealocarea resurselor necesare 
pentru revizuirea și republicarea standardelor 
corespunzătoare în timp util va duce la o confuzie 
considerabilă în industria construcțiilor. 
republicarea standardelor corespunzătoare în timp 
util va duce la o confuzie considerabilă în industria 
construcțiilor.



Foaia de parcurs privind dezvoltarea procesului de 
implementare a Eurocodurilor

4.4. Documente normative naționale pentru structuri 
specifice care nu sunt acoperite de Eurocoduri

În pofida faptului că Eurocodurile vor deveni standarde 
de bază pentru proiectarea clădirilor și multor altor 
lucrări inginerești, acestea nu vor cuprinde prevederi 
pentru anumite tipuri specifice de structuri, cum ar 
fi structuri maritime și structuri de pământ armate. 
În această situație, standardele naționale relevante 
trebuie să fie menținute în vigoare, dar, din cauza că 
ele pot conține referințe la alte standarde naționale 
care vor fi anulate (de exemplu, la anumite standarde 
de produse), acestea vor trebui să fie revizuite pentru 
a le armoniza cu Eurocodurile. 

4.5. Cerințe legislative

Implementarea Eurocodurilor este legată de două 
acte legislative europene care au fost aprobate în 
scopul eliminării barierelor în calea comerțului, sporirii 
competitivității sectorului construcțiilor din Europa, 
creării și deschiderii pieței pentru produsele de 
construcții: 

1. Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire 
a unor condiţii armonizate privind comercializarea 
produselor pentru construcţii, transpus parțial 
pe teritoriul Republicii Moldova prin Hotărârea 
Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea 
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime 
pentru comercializarea produselor pentru construcții;
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2. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile 
publice, transpusă pe teritoriul Republicii Moldova prin 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 

Prin Regulamentul nr. 305/2011 se intenționează 
eliminarea barierelor tehnice în comerț pe care le 
creează specificațiile tehnice naționale din statele 
membre ale Uniunii Europene. 

Eurocodurile sunt mijloacele recomandate de a da 
o prezumție de conformitate cu cerințele de bază
ale Regulamentului privind produsele de construcții 
Regulamentul nr. 305/2011 pentru lucrările de 
construcții și produsele care poartă marcajul CE, în 
special Cerința de bază 1 ,,Rezistență mecanică și 
stabilitate» și Cerința de bază 2 „Securitate în caz de 
incendiu”. Obiectivul Regulamentului nr. 305/2011 
este de a realiza funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne a produselor de construcții, prin 
stabilirea unor reguli armonizate cu privire la modul 
de exprimare a performanței lor.

Mai mult, Eurocodurile sunt referința preferată pentru 
specificațiile tehnice din contractele publice, așa cum 
se arată în conformitate cu Directiva 2014/24/UE, 
autoritățile contractante din UE trebuie să permită 
utilizarea Eurocodurilor pentru aspectele structurale 
specificate în oferte. Eurocodurile sunt specificațiile 
tehnice standard pentru toate contractele de muncă 
publice din UE și EFTA. Atunci când un proiectant 
propune un model de proiectare alternativă, trebuie 
demonstrat că acesta este echivalent din punct de 
vedere tehnic cu o soluție de proiectare a Eurocodurilor.
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4.6. Aplicarea Eurocodurilor la structurile existente

Eurocodurile, cu prevederile lor actuale, reprezintă 
un set de standarde fundamentale pentru proiectare, 
deci au fost concepute din start pentru proiectarea 
clădirilor și construcțiilor inginerești noi. De la data 
aplicării Eurocodurilor, toate obiectele de construcții 
noi din sectorul public vor trebui să fie proiectate în 
conformitate cu acestea. 

Cu toate acestea, este mai puțin clar cum legislația 
care pune în aplicare Eurocodurile trebuie să fie 
interpretată în ceea ce privește consolidarea, 
modificarea sau reabilitarea structurilor existente 
care au fost proiectate conform standardelor și 
normativelor în construcții anterioare. 

Există diverse dificultăți în aplicarea Eurocodurilor 
la structurile existente, în special la determinarea 
rezistenței obiectivelor vechi care nu au fost 
concepute conform Eurocodurilor. Spre exemplu, cum 
vor fi aplicate prevederile Eurocodurilor referitoare 
la proprietățile materialelor și toleranțele structurilor 
existente.

Eurocodurile au fost elaborate în corelare cu 
standardele relevante de produs și se bazează implicit 
pe proprietățile materialelor asociate cu aceste 
standarde. În teorie, regulile stabilite în Eurocoduri 
ar putea fi neaplicabile pentru structurile existente 
executate cu materiale sau componente care nu sunt 
conforme cu standardele relevante de produs. 

În plus, regulile stabilite în Eurocoduri se bazează pe 
toleranțele specificate în standardele de execuție. 
Multe structuri existente nu ar fi putut fi construite 
cu asemenea toleranțe, dacă ar fi fost aplicabile 
Eurocodurile. 

Aceste aspecte sunt aplicabile evaluării structurilor, 
consolidării structurilor, înlocuirii componentelor și 
modificării structurilor. 

Proiectarea modificărilor la structurile existente, la 
moment, rămâne incertă. În mod ideal, Eurocodurile 
ar trebui aplicate atunci când este posibil, dar totuși 
poate fi necesar de realizat verificări suplimentare 
bazate pe standarde (normative în construcții) ce țin 
de evaluarea structurilor existente.

4.7. Probleme specifice — costuri și termene de 
construcție

După cum s-a menționat anterior, este probabil ca, 
cel puțin în prima perioadă, proiectarea structurilor 
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folosind Eurocodurile (inclusiv verificările asociate 
și procedurile de aprobare) va dura mai mult decât 
proiectarea folosind normativele naționale anterioare 
din cauza cunoașterii insuficiente a noilor standarde. 
Acest lucru este de natură să conducă la o creștere 
corespunzătoare pe termen scurt a costului serviciilor 
de proiectare. Pentru proiectele ce urmează a fi 
realizate în perioada de „tranziție», sumele necesare 
pentru aceste creșteri de termeni și costuri trebuie să 
fie incluse în planul calendaristic și bugetul proiectului. 

Deși dovezile costurilor comparative sunt insuficiente, 
au fost efectuate o serie de studii care au demonstrat 
faptul că ar putea exista o creștere potențială pe termen 
scurt a costului de proiectare de până la 25% — 45%, 
în funcție de nivelul de experiență al proiectanților în 
utilizarea Eurocodurilor și dacă proiectul constă dintr-o 
singură structură sau din structuri multiple. Aceste 
cifre sunt estimate ca nivelul maximal de creștere și 
pot exista mai multe motive pentru care creșterile nu 
vor fi atât de mari, inclusiv efectul crizei economice 
actuale. Pe termen lung, nu se anticipează că va exista 
o diferență semnificativă a costului de proiectare.

În unele situații, este posibil ca pentru a asigura 
reducerea costului de construcție, proiectantul ar 
putea utiliza unele dintre cele mai avansate tehnici de 
analiză din Eurocoduri, ceea ce poate determina un 
cost crescut de proiectare.

Nivelul la care se va reduce costul proiectării conform 
Eurocodurilor va depinde de două lucruri – frecvența 
cu care sunt folosite noile standarde și eficacitatea 
programului de instruire/formare profesională conform 
Eurocodurilor pe care întreprinderea de proiectare îl 
aplică pentru specialiștii săi. Pentru autoritățile locale 
care efectuează proiectarea structurilor folosind 
propriile echipe de proiectanți (angajați ai autorităților), 
calendarul și conținutul cursurilor de instruire/formare 
profesională, precum și auditoriul care le frecventează, 
ar trebui să fie stabilite cu atenție pentru a asigura o 
eficiență maximă a procesului de tranziție. 

Cu toate acestea, pentru majoritatea autorităților 
care procură servicii de proiectare a structurilor de la 
prestatorii externi, selectarea proiectanților ar trebui 
să includă o evaluare a strategiei lor pentru punerea 
în aplicare a Eurocodurilor, inclusiv nivelul lor actual 
de cunoștințe și experiență, pentru a se asigura că 
proiectele comandate nu sunt pur și simplu folosite 
de proiectanți ca exerciții de formare profesională 
proprie și toată povara pentru formarea profesională a 
proiectanților nu este transferată pe client. 
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4.6. Aplicarea Eurocodurilor la structurile existente

Eurocodurile, cu prevederile lor actuale, reprezintă 
un set de standarde fundamentale pentru proiectare, 
deci au fost concepute din start pentru proiectarea 
clădirilor și construcțiilor inginerești noi. De la data 
aplicării Eurocodurilor, toate obiectele de construcții 
noi din sectorul public vor trebui să fie proiectate în 
conformitate cu acestea. 

Cu toate acestea, este mai puțin clar cum legislația 
care pune în aplicare Eurocodurile trebuie să fie 
interpretată în ceea ce privește consolidarea, 
modificarea sau reabilitarea structurilor existente 
care au fost proiectate conform standardelor și 
normativelor în construcții anterioare. 

Există diverse dificultăți în aplicarea Eurocodurilor 
la structurile existente, în special la determinarea 
rezistenței obiectivelor vechi care nu au fost 
concepute conform Eurocodurilor. Spre exemplu, cum 
vor fi aplicate prevederile Eurocodurilor referitoare 
la proprietățile materialelor și toleranțele structurilor 
existente.

Eurocodurile au fost elaborate în corelare cu 
standardele relevante de produs și se bazează implicit 
pe proprietățile materialelor asociate cu aceste 
standarde. În teorie, regulile stabilite în Eurocoduri 
ar putea fi neaplicabile pentru structurile existente 
executate cu materiale sau componente care nu sunt 
conforme cu standardele relevante de produs. 

În plus, regulile stabilite în Eurocoduri se bazează pe 
toleranțele specificate în standardele de execuție. 
Multe structuri existente nu ar fi putut fi construite 
cu asemenea toleranțe, dacă ar fi fost aplicabile 
Eurocodurile. 

Aceste aspecte sunt aplicabile evaluării structurilor, 
consolidării structurilor, înlocuirii componentelor și 
modificării structurilor. 

Proiectarea modificărilor la structurile existente, la 
moment, rămâne incertă. În mod ideal, Eurocodurile 
ar trebui aplicate atunci când este posibil, dar totuși 
poate fi necesar de realizat verificări suplimentare 
bazate pe standarde (normative în construcții) ce țin 
de evaluarea structurilor existente.

4.7. Probleme specifice — costuri și termene de 
construcție

După cum s-a menționat anterior, este probabil ca, 
cel puțin în prima perioadă, proiectarea structurilor 
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folosind Eurocodurile (inclusiv verificările asociate 
și procedurile de aprobare) va dura mai mult decât 
proiectarea folosind normativele naționale anterioare 
din cauza cunoașterii insuficiente a noilor standarde. 
Acest lucru este de natură să conducă la o creștere 
corespunzătoare pe termen scurt a costului serviciilor 
de proiectare. Pentru proiectele ce urmează a fi 
realizate în perioada de „tranziție», sumele necesare 
pentru aceste creșteri de termeni și costuri trebuie să 
fie incluse în planul calendaristic și bugetul proiectului. 

Deși dovezile costurilor comparative sunt insuficiente, 
au fost efectuate o serie de studii care au demonstrat 
faptul că ar putea exista o creștere potențială pe termen 
scurt a costului de proiectare de până la 25% — 45%, 
în funcție de nivelul de experiență al proiectanților în 
utilizarea Eurocodurilor și dacă proiectul constă dintr-o 
singură structură sau din structuri multiple. Aceste 
cifre sunt estimate ca nivelul maximal de creștere și 
pot exista mai multe motive pentru care creșterile nu 
vor fi atât de mari, inclusiv efectul crizei economice 
actuale. Pe termen lung, nu se anticipează că va exista 
o diferență semnificativă a costului de proiectare.

În unele situații, este posibil ca pentru a asigura 
reducerea costului de construcție, proiectantul ar 
putea utiliza unele dintre cele mai avansate tehnici de 
analiză din Eurocoduri, ceea ce poate determina un 
cost crescut de proiectare.

Nivelul la care se va reduce costul proiectării conform 
Eurocodurilor va depinde de două lucruri – frecvența 
cu care sunt folosite noile standarde și eficacitatea 
programului de instruire/formare profesională conform 
Eurocodurilor pe care întreprinderea de proiectare îl 
aplică pentru specialiștii săi. Pentru autoritățile locale 
care efectuează proiectarea structurilor folosind 
propriile echipe de proiectanți (angajați ai autorităților), 
calendarul și conținutul cursurilor de instruire/formare 
profesională, precum și auditoriul care le frecventează, 
ar trebui să fie stabilite cu atenție pentru a asigura o 
eficiență maximă a procesului de tranziție. 

Cu toate acestea, pentru majoritatea autorităților 
care procură servicii de proiectare a structurilor de la 
prestatorii externi, selectarea proiectanților ar trebui 
să includă o evaluare a strategiei lor pentru punerea 
în aplicare a Eurocodurilor, inclusiv nivelul lor actual 
de cunoștințe și experiență, pentru a se asigura că 
proiectele comandate nu sunt pur și simplu folosite 
de proiectanți ca exerciții de formare profesională 
proprie și toată povara pentru formarea profesională a 
proiectanților nu este transferată pe client. 
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În cazul în care proiectantul a fost deja angajat printr-un contract-cadru sau printr-un 
contract pe un termen, autoritatea locală (în calitate de client) ar trebui să revizuiască 
în mod regulat programul de instruire al proiectantului și progresul lor în dobândirea 
de cunoștințe și experiență în utilizarea Eurocodurilor, pentru a se asigura că serviciile 
prestate îndeplinesc nu numai nivelul necesar de calitate, dar reprezintă și valoare 
corespunzătoare costului acestor servicii. 

În termeni generali, este rezonabil să ne așteptăm ca introducerea Eurocodurilor și 
standardelor europene de produs și execuție asociate va duce la economii de costuri 
pentru clienți, mai ales atunci când sunt estimate pentru întregul ciclu de viață al 
obiectului. Flexibilitatea suplimentară oferită de filosofia proiectării stabilită în Eurocoduri 
ar trebui să ofere proiectanților mai multe oportunități pentru inovare și pentru a putea 
să includă în proiectele lor cele mai recente evoluții în metodele de analiză și tehnologia 
materialelor. Cu toate acestea, pentru a realiza aceste beneficii potențiale, autoritățile, în 
calitate de clienți, trebuie să se asigure că posibilitățile de proiectare îmbunătățită oferite 
de Eurocoduri sunt utilizate, iar proiectanții nu pur și simplu încearcă să facă cât mai puțin 
posibil pentru a ajusta procesele de proiectare vechi la cerințele din noile standarde. 

Dintr-o perspectivă mai largă, principiile care stau la baza Directivei 2014/24/UE 
pentru a reduce barierele în calea comerțului și de a îmbunătăți competitivitatea în 
cadrul sectorului de construcții ar trebui să aibă, de asemenea, un efect benefic asupra 
costurilor proiectului, cu posibilitatea completării lanțului de aprovizionare cu organizații 
din alte țări. 

4.8. Instruirea personalului

Formarea și dezvoltarea eficientă a personalului este o cerință esențială pentru 
implementarea cu succes a Eurocodurilor. Desigur, acest lucru nu înseamnă că toată 
lumea trebuie să fie instruită în același mod, sau la același nivel – cerințele specifice ale 
fiecărui grup de personal, ale căror roluri sunt afectate de Eurocoduri, ar trebui să fie 
identificate, iar instruirile să fie adaptate pentru a satisface cerințele acestor grupuri de 
specialiști. 

În unele cazuri, în calitate de instruire poate servi o sesiune de informare scurtă, 
sensibilizarea opiniei publice, în timp ce în celelalte situații vor fi necesare cursuri de 
formare aprofundate privind aspectele tehnice ale noilor standarde. Alte grupuri de 
personal ar putea avea nevoie de formare specifică în aspectele juridice, contractuale 
sau comerciale ale Eurocodurilor, precum și privind legislația europeană asociată. Cu 
toate acestea, în toate cazurile este important ca formarea profesională să acopere 
cadrul general al Eurocodurilor și motivele pentru punerea lor în aplicare, precum și 
elementele specifice diferitor profesii.

Formarea personalului va reprezenta o investiție semnificativă pentru autoritățile locale, 
nu numai în costul de formare în sine (de exemplu, costurile de curs), dar, de asemenea, 
în timpul utilizat de personal pentru participarea la aceste cursuri. Prin urmare, este 
necesară o abordare echilibrată pentru a oferi întregului personal instruirea de care are 
nevoie, asigurându-se că timpul și banii nu sunt acordați pentru instruirea personalului 
privind aspectele Eurocodurilor care nu sunt relevante pentru atribuțiile pe care le 
exercită. 

O analiză mai detaliată a nevoilor de instruire, identificarea cerințelor specifice pentru 
diferite grupuri de personal, este prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta Foaie de parcurs, 
dar acest lucru este, în mod inevitabil, mai degrabă generic, și fiecare parte interesată va 
trebui să ia în considerare propria structură de personal și procedurile interne pentru a 
determina planul de instruire, care este cel mai adecvat pentru a răspunde nevoilor lor. 
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Instruirea în sine poate fi livrată în moduri diferite 
– există multe cursuri „oficiale», disponibile prin
furnizori de formare profesională comerciali, și aceștia 
pot forma nucleul planurilor de formare detaliate, de 
exemplu, pentru cei implicați în procesul de proiectare. 
În funcție de numărul de personal care necesită 
această instruire, astfel de cursuri pot fi livrate cu mai 
mici costuri prin invitarea lectorului la sediul autorității, 
mai degrabă, decât prin participarea la o locație în 
afara autorității. Instruirea cu utilizarea Webinar-elor 
poate fi, de asemenea, disponibilă. 

Cu toate acestea, cursurile formale ar trebui să fie 
considerate ca fiind doar un element în strategia 
generală de formare. Formarea opiniei publice, de 
exemplu, pentru personalul care este mai puțin 
implicat în aplicarea detaliată a Eurocodurilor, este 
mai utilă prin sesiuni de informare neformală, care 
pot fi realizate de un reprezentant al personalului ce 
are deja o anumită experiență sau cunoștințe privind 
Eurocodurile. Acest lucru ar putea fi susținut de un 
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simplu „pachet de informare» pentru personalul 
fără competențe tehnice, un exemplu care este, de 
asemenea, inclus în Anexa nr. 2 la prezenta Foaie de 
parcurs. 

Ca și în cazul tuturor formelor de pregătire, 
procesul de instruire va fi mai eficient dacă cei care 
beneficiază de formare au posibilitatea să-l pună în 
practică într-un interval scurt de timp. Ar trebui să 
fie, de asemenea, utilizate orice oportunități pentru 
schimbul de experiență în utilizarea Eurocodurilor, de 
exemplu, ateliere pentru a revizui proiectele recente 
sau aspectele particulare ale Eurocodurilor. 

Este important ca înregistrările adecvate privind 
instruirile pe baza Eurocodurilor să fie păstrate, 
precum și o evaluare a capacității personalului în 
materia Eurocodurilor să fie făcute. Acest lucru va 
permite stabilirea unei baze de date cu specialiști 
competenți, care va ajuta în viitor selectarea 
personalului cu experiență în aplicarea Eurocodurilor. 

5 Monitorizare și evaluare

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a 
progreselor în implementarea obiectivelor din Foaia 
de parcurs. Acest proces se va efectua în baza 
acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planul 
de acțiuni privind dezvoltarea implementării și 
mentenanța Eurocodurilor (Anexa nr. 1 la Foaia de 
parcurs). Rapoarte regulate de monitorizare vor fi 
elaborate trimestrial în vederea identificării gradului 
de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii 
efectuării unor măsuri corective în perioada care 
urmează.

În cazul în care procesul de monitorizare identifică 
necesitatea realizării unor măsuri corective, se 
efectuează modificarea Planului de acțiuni privind 
dezvoltarea implementării și mentenanța 
Eurocodurilor. În cazul în care procesul de 
monitorizare va identifica faptul că realizarea 
acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor din Foaia 
de parcurs, derulează în conformitate cu aşteptările 
iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în raportul 
respectiv. 

Evaluarea anuală se va realiza la finele anului şi va 
rezulta în Raportul anual de evaluare a gradului de 

implementare a Planului de acțiuni. 

Raportul anual de evaluare va indica atât realizările, 
cât şi eşecurile privind implementarea Planului de 
acțiuni. Acesta va constitui o analiză mai detaliată 
decât monitorizarea, deoarece vor fi identificate 
cauzele/factorii care au influenţat succesul sau 
insuccesul realizării în vederea propunerii măsurilor 
corective mai substanţiale pentru anul următor. 
Totodată, procesul de evaluare va identifica atât 
aspectele obiectivelor realizate în anul precedent, 
cât şi aspectele care urmează să fie planificate 
pentru anul următor. În acest sens, Raportul de 
evaluare va prezenta baza pentru planificarea 
activităţilor pentru anul viitor. Raportul va indica, 
eventual, necesitatea modificării obiectivelor Foii de 
parcurs în cazul schimbării circumstanţelor. 

Evaluarea finală a implementării Planului de acțiuni 
se va realiza la finele ultimului an de implementare. 
Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de 
realizare a obiectivelor Foii de parcurs și a Planului 
de acțiuni, impactul ca urmare a realizării acestora, 
schimbările care s-au produs și necesitatea realizării 
unor acțiuni suplimentare. 
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     COMMISSION RECOMMENDATION of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and 
structural construction products (https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/commissionrecommendation.pdf).
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     Spre exempu: apariția unei noi generații de Eurocoduri.8
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Spre exemplu: apariația unei noi generații de Eurocoduri.
8

Anexa nr. 2 la Foaia de parcurs privind implementarea 
Eurocodurilor

Recomandări privind instruirea personalului pe diferite categorii 

Implementarea Eurocodurilor afectează o gamă largă de grupuri de personal. Aceste Recomandări identifică 
diferite grupuri de personal care trebuie să fie incluse în programul de instruire, pe baza experienței, rolurilor și 
responsabilităților, precum și rezumă tipul de instruire necesar. 

Grupurile de personal identificate sunt generice prin natura lor, iar organizațiile interesate vor trebui să 
revizuiască propriile structuri de personal și roluri/responsabilități în scopul elaborării planurilor proprii de 
instruire pentru a-și satisface propriile nevoi specifice. 

Timpul orientativ (în ore) estimat este indicat în planul de instruire, dar poate varia considerabil în funcție de 
cunoștințele anterioare și aptitudinile personalului, precum și rolurile pe care și le vor asuma după instruire. 
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